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Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 
301) oraz Uchwały Nr XXXVIII/227/14 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, wnoszę 
o uwzględnienie w budżecie na rok 2015 zadania polegającego na: 

zabudowie wentylacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej, 
odwodnieniu drogi (wykonanie rowu na odcinku za rzeką w kierunku Zawad - od drogi 
powiatowej do Państwa Pietrzaków), 
odtworzeniu rowów przy drogach gminnych w Woli Pękoszewskiej ( od świetlicy w górkę do drogi 
krajowej) i za rzeką w stronę Pękoszewa i Wycinki Wolskiej, 
bieżącej konserwacji placu zabaw (malowanie), drobnych naprawach w świetlicy, zakup paliwa do 
kosiarki, ~ ;l,:u .e,,..,,ah!a,e.U' &0 _ 

...--rć?'cdz,:;,"-~. F-__ ;rf?~ <--; 
vióJ'~)C''J. przeznaczonego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. 

Uzasadnienie przyjęcia realizacji przedsięwzięcia m<ż' i~~~ebP~b;.iipłzi 
Obecnie w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej (w korytarzu, małej sali i kuchni) są widoczne rury 
wentylacyjne. Mieszkańcy chcieliby je zabudować, przez co będzie bardziej estetycznie i łatwiej 
będzie utrzymać w czystości. 
Problem odprowadzenia wody z terenów przy drodze za rzeką przy posesji Państwa Pietrzaków 
zgłaszany był przez mieszkańców od kilku lat. Dlatego też zebranie sołeckie wpisało to zadanie do 
realizacji na rok 2015. 
Kilka lat temu wykonano rów przy modernizowanej drodze za rzeką. Z biegiem lat rów ten uległ 
zamuleniu na niektórych odcinkach. Dlatego też podjęta została decyzja o jego wyczyszczeniu tam 
gdzie jest to niezbędne. 
Również problem odwodnienia drogi pojawił się przy drodze w centrum Woli Pek. (w górkę od 
świetlicy) gdzie zatkane przepusty uniemożliwiają odprowadzenie wód. 
Posadowiony w roku 2010 plac zabaw wymaga niezbędnego zabezpieczenia, drobnej naprawy i 
pomalowania. Ponadto teren wokół świetlicy wymaga regularnego koszenia, dlatego też 
zarezerwowano środki na paliwo do kosiarki. 

Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją przedsięwzięcia wyniosą 16.575 zł i składają się na 
nie następujące określone kwotowo pozycje: 

Lp. Nazwa pozvc.ii Szacowane koszty 
1 Zabudowa wentylacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej 5.000,00 zł 
2 Odwodnienie drogi (wykonanie rowu na odcinku za rzeką od drogi 2.000,00 zł 

powiatowej do Państwa Pietrzaków) 
3 Odtworzenie rowów przy drogach gminnych w Woli Pękoszewskiej 7.500,00 zł 

(od świetlicy w górkę do drogi krajowej) i za rzeką w stronę 
Pękoszewa 

4 Bieżąca konserwacja placu zabaw (malowanie), drobne naprawy w 2.075,00 zł 
świetlicy, paliwo do kosiarki (koszenie trawy wokół świetlicy). 
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/ Razem: 16.575,00 zł 
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Załącznik: 

1. protokół z zebrania wiejskiego z dnia 24 września 2014 r. 
2. lista obecności uczestników zebrania 
3. uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2015 rok 
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PROTOKÓŁ 

Z Zebrania Wiejskiego sołectwa Wola Pękoszewska - Borszyce 
odbytego w dniu 24 września 2014 roku 

w lokalu świetlicy wiejskiej 

Zebranie odbyło się w pienvszym/drugim terminie. Na ogólną ilość uprawnionych 372 osób 

udział w zebraniu według listy obecności wzięło 12 osób, co stanowi 3% 

Zebraniu przewodniczył Pan Bolesław Wacławek. 

Porządek zebrania: 

1. Otwarcie Zebrania oraz przedstawienie porządku obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania. 
4. Omówienie propozycji zadania realizowanego z funduszu sołeckiego w 2015 roku. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o przeznaczeniu środków z 

funduszu sołeckiego na rok 2015. 
6. Sprawy różne. 

Ad. 1 i 2. 

Zebranie otworzył Pan Sołtys Bolesław Wacławek który powitał wszystkich zebranych (lista 

obecności stanowi załącznik m 1 do protokołu) oraz przedstawił/a porządek obrad. 

Przewodniczącym Zebrania Wiejskiego został wybrany Pan Bolesław Wacławek, który 

poprowadził dalszą część obrad. 

Ad.3 

Następnie Przewodniczący Zebrania stwierdził, iż Zebranie jest prawomocne, gdyż na 372 

uprawnionych w Zebraniu bierze udział 12 mieszkańców sołectwa. 

Ad.4 

W kolejnym punkcie zostały omówione propozycje zadania realizowanego z funduszu 

sołeckiego w 2015 roku. 

Jako pierwsza głos zabrała pani Zuzanna Dudziak - radna sołectwa, zgłaszając zadanie 

zabudowy rur wentylacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej. W uzasadnieniu stwierdziła, że 

widoczne rury psują estetykę w wewnątrz budynku jak również zbiera się tam kurz, 

zwłaszcza w kuchni, gdzie opary tłuszczu są trudne do usunięcia. Pomysł ten poparły Panie z 

KGW, twierdząc że przy pomocy mieszańców, na zadanie to wystarczy kwota 5.000,00 zł. 

Kolejną propozycję wysunęła jedna z mieszkanek pani Pietrzak, prosząc o wykonanie rowu 

na odcinku ok. 100 m, przy drodze gminnej w stronę Zawad. Zadanie to poparł Pan sołtys, 

który przypomniał, że problem zbierającej się wody przy tej drodze był już niejednokrotnie 



podnoszony podczas zebrań wiejskich. Pozostali uczestnicy zebrania zgodnie stwierdzili, że 
należy to zadanie umieścić do realizacji w 2015 roku i z informacji uzyskanych od obecnego 
na spotkaniu Wójta Gminy o stawkach orientacyjnych za wykonanie 1 m roku ( ok. 1 O zł plus 
VAT za 1 m bieżący), wyszacowano to zadanie na 2.000,00 zł. 
Następnie Pan sołtys kontynuował, że powinno się dokończyć remont drogi w górce koło 
Pana M. Reka, jak również rozwiązać problem przejazdu przez ciek wodny w tej drodze. 
Jednakże po burzliwych dyskusjach zrezygnowano z tego pomysłu z uwagi na trudności a 
przede wszystkim na koszty wykonania mostka na cieku wodnym. Ostatecznie stwierdzono 
że z tego przejazdu korzysta czterech mieszkańców i lepiej zrobić coś dla większości. 
Pani Z. Dudziak zgłosiła jako zadanie - remont drogi do Borszyc, twierdząc że w drodze 
powybijały się dołki i należy je przed zimą wyrównać. Pan sołtys stwierdził, że bieżący 
remont drogi należy do zadań gminy i z pewnością zostanie to do zimy wykonane. 
Kolejno głos zabrała Pani Magda Dymowska twierdząc, iż mieszkańcy Woli Pękoszewskej (z 
części miejscowości położonej za rzeką) chcieliby mieć tablicę informacyjną z tamtej strony 
miejscowości. Po burzliwych obradach stwierdzono, że w centrum miejscowości znajduje się 
słup ogłoszeniowy, dlatego też tablicę z przed budynku starej remizy można przenieść dla 
mieszkańców za rzekę. 

Jeden z obecnych na zebraniu mieszkańców Pan Gradowski zgłosił jako zadanie na 2015 rok 
odmulenie rowu przy drodze gminnej za rzeką (w stronę Wycinki Wolskiej i Pękoszewa). 
Rozpoczęła się dyskusja o tym zadaniu. Były zdania że lepiej odtworzyć rów przy drodze 
gminnej w Woli Pękoszewskiej (od świetlicy w górkę do drogi krajowej). Zwłaszcza odmulić 
przepusty, gdyż woda nie przedostaje się na drugą stronę drogi a następnie do cieku wodnego 
i zalewa mieszkańcom piwnice. Głos zabrał pan Wójt, informując że przepusty mogą zostać 
odkopane przez gminnego pracownika drogowego. 

Ostatecznie po przedyskutowaniu za i przeciw, zebranie postanowiło przyznać kwotę 

7.500,00 zł, w tym na wyczyszczenie rowu za rzeką (na odcinkach które tego wymagają) oraz 
odtworzenie rowu przy drodze gminnej w Woli Pękoszewskiej ( od świetlicy w górkę do drogi 
krajowej). 

Uczestniczące w zebraniu członkinie KGW opiekujące się budynkiem świetlicy wiejskiej 
podniosły potrzebę bieżącej konserwacji placu zabaw (zwłaszcza pomalowania), drobnych 
napraw w świetlicy oraz koszenia trawy wokół świetlicy itp.). Po przedyskutowaniu 
uczestnicy zebrania postanowili na to zadanie przeznaczyć kwotę 2.075,00 zł. 
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Ad.5. 

W następnym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o 
przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2015. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 osób. Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób, 
przeciw głosowało O osób, wstrzymało się od głosu O osób. 

Uchwała została podjęta 12 głosami. 

Ad.6 

Sprawy różne: 

W sprawach różnych przewodniczący zebrania poprosił o zabranie głosu obecnego na 

spotkaniu Wójta Gminy Pana Andrzeja Józefa Luboińskiego. 

Pan Wójt przedstawił zgromadzonym zadania jakie są obecnie realizowane w Gminie 

Kowiesy i jakie planowane są do realizacji na rok następny. 

Pan Gradowski zadał panu Wójtowi pytanie dlaczego droga na Wycinkę Wolską nie jest 

dokończona. W odpowiedzi Pan Wójt wyjaśnił, że droga ta była wykonana w niezbędnym 

zakresie i z uwagi na brak środków w najbliższym czasie nie będzie dalej modernizowana. 

Ze strony obecnych na zebraniu mieszkańców padło pytanie o zbliżające się wybory 

samorządowe. Pan Wójt odpowiedział, że zamierza ponownie kandydować na stanowisko 

wójta Gminy Kowiesy oraz że złożył propozycję kandydowania do Rady Gminy ze swojego 

komitetu 12 obecnym radnych, wszyscy wyrazili wolę kandydowania. 

Na koniec pan sołtys podziękował wszystkim zebranym za udział w zebraniu, informując 

jednocześnie że jest to jego ostatnie spotkanie jako sołtysa, gdyż nie zamierza już 

kandydować na to stanowisko przy najbliższych wyborach sołtysa. 

Na tym protokół zakończono. 
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UCHWAŁA NR .... /2014 
ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

SOŁECTWA WOLA PĘKOSZEWSKA - BORSZYCE 
z dnia 24 września 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 
2015 rok 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21Iutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. 
U. poz. 301) w związku z§ 7 Statutu Sołectwa Wola Pękoszewska - Borszyce, uchwalonego 
uchwałą nr XIV/18/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lutego 2007 roku (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego Nr 94, poz. 807, z 2011r. Nr 264, poz. 2728) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się wniosek o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego, stanowiący 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicźący zJrania 
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